
Sådan finder du den bedste pasform
Før du begynder på et pumpeforløb, skal du finde den cirkel, der passer bedst til din brystvortes størrelse (minus det mørke område omkring brystvorten  
(areola)). 

Den rigtige størrelse bør sidde tæt omkring din brystvorte uden at klemme. Det må ikke være nødvendigt, at du presser brystvorten gennem cirklen.

Størrelsesguide til Medela brysttragte
Brug denne guide som udgangspunkt, når du skal finde den rigtige størrelse brysttragt ud fra diameteren på din brystvorte.  
Brysttragte fra Medela fås i flere forskellige former og størrelser. En korrekt pasform er afgørende for behagelig og effektiv  
pumpning og bidrager til at optimere mælkeflowet. 
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Brysttragtstørrelser

Test din brysttragtstørrelse
• Begynd med en brysttragt i den størrelse, du lige har fundet frem til, 

eller med den, der fulgte med din pumpe.
• Placer brystvorten midt i brysttragten, og hold forsigtigt brysttragten 

ind mod dit bryst.
• Juster til maksimalt komfortvakuum for at opnå optimal sugestyrke.
• Følg nedenstående billeder, når du pumper i udpumpningsfasen 

(efter stimuleringsfasen).

•  Brystvorten gnider  
mod tragtrørets sider.

• Prøv med en større størrelse.

BrystvorteAreola

for lille

BrystvorteAreola

for stor

BrystvorteAreola

korrekt  
pasform •  Brystvorten er centreret  

og bevæger sig frit.

• Brystvorten og en overdreven 
mængde af det mørke område 
omkring brystvorten (areola) 
trækkes ind i tragtrøret.

• Prøv med en mindre størrelse.

Se vores animerede størrelsesguide på medela.dk/storrelsesguide

Vidste du det?
•  Du har måske brug for en forskellig størrelse til hvert bryst.
•  Din brysttragtstørrelse afhænger af dit brystvæv og af hudens 

elasticitet.
•  Din brysttragtstørrelse kan ændre sig i løbet af den periode,  

hvor du pumper ud.
•  Hvis der presses for hårdt på brysttragten, kan det blokere  

mælkekanalerne.

Grunde til at vælge en anden størrelse
•  Gnider din brystvorte mod tragtrørets sider i en grad,  

så det er ubehageligt?
•  Har du lagt mærke til, at en overdreven mængde af det mørke  

område omkring brystvorten (areola) trækkes ind i tragtrøret?
• Ser du nogen røde og/eller hvide områder?
• Føles det, som om der stadig er mælk tilbage, efter du har pumpet?

Hvis du har svaret “JA” på et eller flere af spørgsmålene, skal du overveje 
at prøve med en anden størrelse. Hvis du stadigvæk er usikker på,  
om du har valgt den rigtige størrelse, bør du tale med en ammerådgiver 
eller en specialist i amning.
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